
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা নর্ৌিাবির্ী-গ্রুমোর্ প্লাম্বমর পরূ্ন বর্য়ন্ত্রম্বর্র জর্ে চুবি ন াষর্া কম্বরম্বের্  
 

দবূষত ভূগভন স্থ পাবর্ প্লাম পবরষ্কার করম্বত কূপ ও অিকাঠাম্বমা বর্মনাম্বর্র জর্ে যুিরাম্বের 
নর্ৌিাবির্ী এিং র্র্নম্বরাপ গ্রুমমোম্বর্র কাে নর্ম্বক নেট প্রবতশ্রুবত সুরবিত কম্বর 

 
র্র্নম্বরাপ গ্রুমমোর্ প্রাকৃবতক সম্পম্বদর িয়িবতম্বত 104.4 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করম্বি  

  
লং আইলোম্বের একমাত্র উৎস অোকুইফার রিা এিং পরু্িনিাল করার জর্ে গুরুত্বপরূ্ন পদম্বিপ  

  
নাসাউ কাউন্টির বেথপেপের ওপেস্টার বে শহপর নথথপরাে গ্রুমমযান বেথপেে সুন্টেধা (Northrop 
Grumman Bethpage Facility) ও বনভাল ওপেেন্স ইন্ডান্টিোল ন্টরোভথ  প্ল্যাি সাইট (Naval 
Weapons Industrial Reserve Plant sites) গুন্টলর সাপথ যকু্ত ভূগভথ স্থ োন্টনর প্ল্ামপক ধারণ এেং 
েন্টরষ্কার করার েনয েন্টরপেশ সংরক্ষণ অন্টধদফতর (Department of Environmental 
Conservation) এর েযােক েন্টরকল্পনাটি অগ্রসর করার েনয গভনথর অযানু্ড্র এম. কুওপমা আে 
মান্টকথ ন বনৌ ও নথথপরাে গ্রুমমযাপনর সাপথ নীন্টতগতভাপে একটি চুন্টক্ত ব াষণা কপরপেন। এই চুন্টক্তর 
অধীপন, মান্টকথ ন বনৌোন্টহনী এেং নথথপরাে গ্রুমমযান হাইড্রন্টলকভাপে দনূ্টষত প্ল্ামপক ন্টনেন্ত্রণ এেং 
সংস্কার করার েনয ন্টনষ্কাশন কূেসমূপহর একটি বনটওোকথ  ন্টনমথাণ শুরু করপে। উেরন্তু, নথথপরাে 
গ্রুমমযান একটি প্রাকৃন্টতক সম্পদ ক্ষন্টতেরূণ ন্টনষ্পন্টিপত সম্মত হপেপেন যার বমাট েন্টরমাণ 104.4 
ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলার যা এই এলাকার প্ল্াপমর সাপথ সংন্টিষ্ট েন্টরষ্কার, োন্টন সরেরাহ এেং 
অযাকুইফার সুরক্ষা প্রকপল্প েযেহার করা হপে। অপনক ন্টদন ধপরই অসম্ভে েপল মপন করা হপে, এই 
ভূগভথ স্থ োন্টনর প্ল্াপমর েণূথ ন্টনেন্ত্রণ প্রন্টতপেশী সম্প্রদাপের োন্টন সরেরাপহ আপরা দষূণ প্রন্টতপরাধ 
করপে এেং স্থানীে োন্টসন্দাপদর মানন্টসক শান্টি প্রদান করপে।  
 
"কপেক দশক ধপর লং আইলযাপন্ডর েনয সেপচপে ন্টেেজ্জনক এেং অপ্রন্টতপরাধয সমসযা ন্টেল 
গ্রুমমযান এেং বনৌোন্টহনীর সাইটগুন্টল দ্বারা সৃষ্ট ন্টেষাক্ত দষূণ। এই সমপ াতার মাধযপম- বস্টপটর 
ইন্টতহাপস এর েৃহিম- আমরা দষূণকারীপদর অথথ প্রদান করন্টে এেং তাপদর সৃষ্ট েন্টরপেশগত 
অেক্ষপের প্রন্টতকার করন্টে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সমসযা েেপরর ের েের ধপর 
আপলান্টচত হপেপে এেং অপনপক ন্টনন্টিত ন্টেল বয একটি প্রস্তাে কখপনাই আসপে না, ন্টকন্তু ন্টনউ 
ইেপকথ  আমরা ন্টশল্প দষূপণর ন্টেরুপে লড়াইপে ন্টেন্টেপে থান্টক না।"  
  
ন্টনউ ইেকথ  বস্টট, মান্টকথ ন যুক্তরাপের বনৌোন্টহনী এেং নথথপরাে গ্রুমমযাপনর প্রন্টতন্টনন্টধত্বকারী আইন্টন 



 

 

দলগুন্টল দ্বারা এই চুন্টক্তটি চূড়াি করা হপেপে যা দলগুন্টলর মপধয আপলাচনার েনয একটি গুরুত্বেূণথ 
মাইলফলক ন্টহসাপে ন্টচন্টিত একটি েযােক েন্টরষ্কার েন্টরকল্পনার সকল েযথাে োস্তোেন এেং সম্পন্ন 
করার েনয প্রপোেনীে েেন্টত এেং সম্পপদর উের ঐকমপতয বেৌৌঁোপনা এেং সংন্টিষ্ট আন্টথথক 
দােেেতা মলূযােন এেং ন্টনধথারণ করা।  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation, DEC) এর কবমের্ার নিবসল নসম্বগাস িম্বলর্, "দান্টেত্বশীল দলগুপলার সাপথ েযােক 
আপলাচনা এেং গত েের প্রকান্টশত ন্টসোপির সংপশান্টধত বরকডথ  বথপক সপর আসার ের DEC 
যুক্তরাপের বনৌোন্টহনী এেং নথথপরাে গ্রুমমযাপনর গৃহীত েদপক্ষপের একটি সযুইট চূড়াি কপরপে। এই 
ঐন্টতহান্টসক কৃন্টতপত্বর ফপল ন্টনউ ইেকথ  বস্টপটর েন্টরপেশ ও েনস্বাপস্থযর েনয হুমন্টকর মপধয সেপচপে 
েড় ভূগভথ স্থ োন্টনর প্ল্াম্প েন্টরষ্কার হপে যাপে। দষূণকারীরা এই সমপ াতা শুরু কপরপে যা 
আমাপদর বদপশর ইন্টতহাপস েৃহিম এেং সেপচপে েটিল ভূগভথ স্থ োন্টন সংস্কার প্রকল্প গঠন করপে 
এেং আন্টম আমাপদর ন্টেপশষজ্ঞ প্রপকৌশলী এেং আইনেীেী যারা এই ন্টেশাল চুন্টক্ত রচনা কপরপে 
তাপদর কাপের প্রশংসা করন্টে।"  
  
গভনথর কুওপমার ন্টনপদথ পশ, DEC চূড়াি েন্টরকল্পনা, ন্টসোপির সংপশান্টধত বরকডথ , অথো "এপরাড 
(AROD)" ন্টনেথাচন কপরপে। 2019 সাপলর ন্টডপসম্বর মাপস বনন্টভ-গ্রুমমযান প্ল্াম ধারণ করা। 
এরের DEC দান্টেত্বশীল দলগুপলার কাপে একটি আনষু্ঠান্টনক দােী োন্টর কপর, বস্টট সেুারফান্ড 
বপ্রাগ্রাপমর মাধযপম এই সংস্থাগুন্টলপক দােী করার েনয প্রপোেনীে আইন্টন প্রন্টিো শুরু কপর। 
আেপকর ব াষণা প্ল্াপমর চূড়াি েন্টরষ্কাপরর একটি উপেখপযাগয েদপক্ষে ততন্টর কপর।  
  
যুক্তরাপের বনৌোন্টহনী প্ল্াপমর েন্টিম অপধথক অংশপক বমাকাপেলা করার েনয েদপক্ষে গ্রহণ করপে, 
অনযন্টদপক নথথপরাে গ্রুমমযান প্ল্াপমর েূেথ অপধথক বমাকাপেলা করার েনয েদপক্ষে গ্রহণ 
করপে। ন্টেপশষ কপর, মান্টকথ ন বনৌোন্টহনী সাউদানথ বস্টট োকথ ওপে ধপর দটুি বোড়া ন্টনষ্কাশন কূেসহ 
প্লুপমর দন্টক্ষণ প্রাপি েলোহী কপিনপমি কূেগুন্টলর একটি বনটওোকথ  ততন্টর করপে। এই গুরুত্বেূণথ 
েদপক্ষে প্ল্াম মাইপগ্রশন েন্ধ করার েনয েন্টরকল্পনা করা হপেপে। DEC অযাপরাড (AROD)-এর 
ন্টেস্তান্টরত এলাকাে বনৌোন্টহনী ভূগভথ স্থ োন্টনর প্ল্াপমর বকপে দষূপণর উচ্চ  নত্ব অেসারপণর প্রপচষ্টা 
অেযাহত রাখপে।  
  
একটি েৃথক চুন্টক্তপত, নথথপরাে গ্রুমমযান প্ল্াপমর বকেীে অংপশ েন্টধথত দনূ্টষত অেসারপণর সপে তার 
েূেথ প্রাপি প্ল্াম ন্টনেন্ত্রণ করার েনয একান্টধক কাে করপত প্রন্টতশ্রুন্টতেে হপে। ন্টেপশষ কপর, 
নথথপরাে গ্রুমমযান প্ল্াপমর েূেথ-মধয এেং দন্টক্ষণ-েূেথ অঞ্চপল কপিিপমি কূেগুন্টলর েন্টরকল্পনা 
করপেন এেং ন্টড্রল করপেন যাপত বসই অঞ্চপল আরও অন্টভোসন বরাধ করা যাে এেং ন্টনকটেতী 
সরকারী েল সরেরাহকূেগুন্টলপত অন্টতন্টরক্ত সুরক্ষা সরেরাহ করা হে। একসাপথ, এই কাে এেং 
প্ল্াপমর অভযিপর এেং মান্টেথ পন বনৌোন্টহনীর কাে ন্টনেন্ত্রণ অেথ ন করপে এেং দ্রুত প্ল্াম েন্টরষ্কার 
করা হপে। উেরন্তু, সে েক্ষ প্রন্টতকাপরর অেযাহত কাযথকান্টরতা ন্টনন্টিত করপত এেং চুন্টক্তর 
েন্টরন্টধর মপধয, েন্টরষ্কার েন্টরকল্পনার উপেশয অেথ পনর েনয প্রপোেনীে বয বকান সমন্বে সাধন 
করপত, সােধাপন প্ল্াম ন্টনেন্ত্রণ এেং আপন্দালন েযথপেক্ষণ করপত সােধানতার সাপথ সম্মত হপেপে।  



 

 

  
মান্টকথ ন বনৌোন্টহনী এেং নথথপরাে গ্রুমমযান কতৃথ ক গহৃীত েদপক্ষেগুন্টল োড়াও, ন্টনউইেকথ  বস্টট 
েতথ মাপন মান্টকথ ন যুক্তরাপের বনৌোন্টহনী ও গ্রুমমযাপনর েনয দােী নে এমন অঞ্চপল প্রপোেনীে 
েন্টরেন্নতার প্রপচষ্টা চালাপনার েনয অন্টতন্টরক্ত সম্ভােয দান্টেত্বশীল েক্ষগুন্টল অনুসরণ করপে। যন্টদ 
DEC এই এলাকা সংস্কাপরর েনয সম্ভােয দান্টেত্বশীল দলগুপলাপক ন্টচন্টিত করপত অক্ষম হে, তাহপল 
ন্টনউ ইেকথ  বস্টট বয বকান প্রপোেনীে েন্টরষ্কার-েন্টরেন্নতার কাে করপে।  
  
নথথপরাে গ্রুমমযাপনর সাপথ চুন্টক্তটি একটি সম্মন্টতযকু্ত ন্টডন্টিপত স্মরণ করা হপে। এই নন্টথ, যা ন্টনউ 
ইেকথ  বস্টট অযাটন্টনথ বেনাপরপলর অন্টফস (New York State Attorney General's Office), DEC 
এেং নথথপরাে গ্রুমমযান (Northrop Grumman) কতৃথ ক চূড়াি করা হপে, গ্রুমযাপনর সংস্কার 
কাপের েন্টরন্টধ স্মরণ করপে, বস্টট খরচ েন্টরপশাপধর মীমাংসা করপে এেং প্রাকৃন্টতক সম্পপদর 
ক্ষন্টতর (Natural Resource Damages, NRD) েনয নথথপরাপের দােেেতার েযান্টি সমাধান করা 
হপে।  
  
NRD হল বস্টপটর েনসাধারপণর সনু্টেধাপথথ েন্টরচান্টলত সংস্থানগুন্টলর আ াপতর েনয এক প্রকার 
ক্ষন্টতেূরণ। বনন্টভ-গ্রুমমযান প্লুম বথপক লং আইলযাপন্ডর একমাত্র উৎস অযাকুইফাপরর অতীত এেং 
ভন্টেষযৎ আ াত উপেখপযাগয, এেং নথথরুে গ্রুমমযান বস্টপটর কাপে তার NRD দােেেতা সমাধাপন 
উপেখপযাগয েদপক্ষে ন্টনপত প্রন্টতশ্রুন্টতেে। বমাট 104.4 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলাপরর এই কাযথিম তার 
সংস্কার দাে সমাধাপনর েনয প্রপোেনীে সংস্কাপরর কাপের েনয 40.9 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলার 
অিভুথ ক্ত কপর, বেথপেে ও সাউথ ফান্টমথংপডপল ওোটার ন্টডন্টিক্টন্টলর (South Farmingdale Water 
Districts) েনয সুরক্ষা এেং োন্টন সরেরাহ প্রকপল্পর েনয 28.5 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলার সহােতা, 
দটুি ওোটার ন্টডন্টিক্ট প্ল্াম দ্বারা ন্টেরূে ভাপে প্রভান্টেত হপেপে এেং একটি অন্টতন্টরক্ত 35 ন্টমন্টলেন 
মান্টকথ ন ডলার তহন্টেল স্থােন বস্টট সংস্কার, োন্টন সরেরাহ এেং প্ল্াপমর সাপথ সংন্টিষ্ট অযাকুইফার 
সুরক্ষা প্রকল্প অগ্রসর করপত েযেহার করপে।  
 
নথথপরাে গ্রুমমযান সম্মন্টত ন্টডন্টির আপগ ন্টকেু কাে ত্বরান্টন্বত করপত সম্মত হপেপেন। গ্রুমমযান 
প্রাক-নকশা তদপির েনয একটি কমথ েন্টরকল্পনা েমা ন্টদপেপেন, যার মপধয রপেপে বপ্রাফাইল বোন্টরং 
এেং কূে েযথপেক্ষণ করা, প্ল্াপমর েেূথ-বকেীে অংপশ কপিনপমি কূেগুন্টলর প্রপোগপক সমথথন করার 
করা। এই কাে 2021 সাপলর শুরুপত শুরু হপে।  
  
নকশা প্রন্টিো ত্বরান্টন্বত করপত, বনৌোন্টহনী প্ল্াপমর বনতৃস্থানীে প্রাি েরাের চারটি স্থাপন েনুরুোর 
কূে স্থােপন সহােতা করার েনয দটুি কমথ েন্টরকল্পনা , একই সাপথ প্ল্াপমর অভযিপর দটুি 
েুনরুোর কূে েসাপনার একটি কমথ েন্টরকল্পনা েমা ন্টদপেপে। DEC বনৌোন্টহনী-গ্রুমমযান প্ল্াপমর 
বনতৃস্থানীে প্রাি েরাের খনপনর েনয কমথ েন্টরকল্পনা অনুপমাদন কপরপে এেং আশা করপে বয 
আগামী ন্টদপন অনযানয কমথ েন্টরকল্পনা অনুপমাদন করা হপে। আশা করা হপে 2021 সাপলর শুরুর 
ন্টদপক এই কূেগুন্টলর ন্টনমথাণ কাে শুরু হপে। উেরন্তু, বনৌোন্টহনী একই সমপে নাসাউ কাউন্টি বথপক 
অযাপেস খুৌঁেপে এেং প্ল্াপমর অভযিপর একটি ন্টেদযমান েুনরুোর কূে েযেহার কপর একটি 



 

 

অিেথতীকালীন ভূগভথ স্থ োন্টন ন্টনষ্কাশন েযেস্থার েন্টরকল্পনা করপে। এই অিেথতী কালীন েযেস্থা 
2021 সাপলর এন্টপ্রপলর মপধয চালু হপে।  
  
প্ল্াম ও েলসামগ্রী সম্পপকথ  আেপডট কনন্টফগাপরশপনর েনয বস্টট-ন্টনপদথ ন্টশত ঠিকাদাপরর েলন্টেদযুৎ 
সমন্টন্বত প্রন্টতকাপরর েনয নকশাটি অনুকূল করপত AROD োস্তোেপনর অগ্রগন্টত েযথপেক্ষণ করপত 
দান্টেত্বশীল দলগুন্টলর বডটা েযথাপলাচনা করার োশাোন্টশ, DEC একটি ভূগভথ স্থ েল প্রোহ মপডন্টলং 
কমথসূন্টচর েনয মান্টকথ ন ভূতান্টিক েন্টরে (U.S. Geological Survey) এর সাপথ অংশীদান্টরত্ব 
অেযাহত বরপখপে  
  
বসম্বর্টর চালনস ই শুমার, বযবর্ 12 িের আম্বগ প্রর্ম এই পদম্বিম্বপর আহ্বার্ জাবর্ম্বয়বেম্বলর্, বতবর্ 
িম্বলর্, "অপনক েেপরর কপঠার েন্টরশ্রপমর ের, অেপশপষ বনৌোন্টহনী এেং গ্রুমমযানপক সন্টিেভাপে 
ন্টেষাক্ত দষূণ দরূ করার েনয লং আইলযাপন্ড আপরা োনীে োন্টন দনূ্টষত করার আপগ এটি একটি 
অতযি স্বাগত বকাসথ সংপশাধন। অপনক ন্টদন ধপর, বেথপেে বথপক মাসাপেকুো েযথি কন্টমউন্টনটিগুপলা 
লুন্টকপে ন্টেল যখন প্ল্াম বমটাস্টযাস করা হপেন্টেল, যা আপরা বেশী কপর সম্প্রদােপক হুমন্টকর মপধয 
বফপল বদো হপেন্টেল, অনযন্টদপক বনৌোন্টহনী ও গ্রুমমযান বোড়াপলা েদপক্ষে ন্টনপত েযথথ হে। আন্টম 
ন্টনউ ইেকথ  বস্টপটর বনতৃপত্বর েনয এেং স্থানীে বনতা ও ওোটার ন্টডন্টিক্ট এর ন্টনরলস সহােতা 
এেং অংশীদান্টরপত্বর েনয তাপদর প্রশংসা করপত চাই। আন্টম আমার ক্ষমতাে সেন্টকেু চান্টলপে যাে 
যাপত বনৌোন্টহনী এেং গ্রুমমযান েুপরােুন্টর প্লূউম ধারণ কপর, ওোটার ন্টডন্টিক্টপক ক্ষন্টতেূরণ বদে 
এেং নাসাউ কাউন্টি েপুড় তাপদর দষূপণর কারপণ োকী ন্টেষেগুপলার সমাধান কপর।"  
  
কংম্বেস সদসে টম সু'বজ িম্বলর্, "নথথপরাে গ্রুমমযাপনর সাপথ এই চুন্টক্ত এেং বনৌোন্টহনীর সাপথ 
সাম্প্রন্টতক চুন্টক্ত এই 40 েেপরর দুুঃস্বপে নাটকীে েদপক্ষপে এন্টগপে রপেপে। আন্টম গভনথর কুওপমা, 
DEC, ন্টনউেপড, েন্টরপেশোদী দল এেং অনযানয ন্টনেথান্টচত কমথকতথ াগণ যারা এই েন্টরকল্পনাপক 
এন্টগপে ন্টনপে যাওোর েনয বসনাোন্টহনীপত বযাগ ন্টদপেপেন তাপদর প্রশংসা করন্টে। তপে আমার 
সপেথাচ্চ প্রশংসা বেথপেে ওোটার ন্টডন্টিক্ট (Bethpage Water District) এর েনয সংরন্টক্ষত, ন্টযন্টন 
অপনক ন্টদন ধপর এই বো া অনযােভাপে কাৌঁপধ েহন কপরপেন, ন্টকন্তু ন্টতন্টন বয সম্প্রদাপের বসো 
কপরন বসখাপন েন্টরষ্কার োন্টন সরেরাহ করার ন্টমশপন কখনও েযথথ হনন্টন।"  
  
নসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "ন্টপ্রন্টস্টন োন্টনপত অযাপেপসর বচপে ন্টকেু ন্টেন্টনস বেন্টশ গুরুত্বেূণথ, 
তাই েুরাতন অেকাঠাপমা এেং উদীেমান দষূণ বমাকাপেলাে এই গুরুত্বেূণথ ন্টেন্টনপোগ প্রপোেন। এই 
তহন্টেল েনস্বাস্থয এেং েীেপনর মান বক শন্টক্তশালী করপে, একই সাপথ এই ধরপনর একটি গুরুত্বেূণথ 
প্রাকৃন্টতক সম্পদ রক্ষা করপে। ন্টেশুে োন্টনপত আমাপদর বস্টপটর ঐন্টতহান্টসক ন্টেন্টনপোগ েৃন্টে কপর 
বদোর েনয, আন্টম গভনথর কুওপমার এই উপদযাপগর প্রশংসা করন্টে এেং যাপত তারা এই তহন্টেলটি 
টযাে করপত োপর তা ন্টনন্টিত করার েনয আন্টম এলাকাোসীর সাপথ কাে করার অপেক্ষাে 
রপেন্টে।"  
  
নসম্বর্টর নকবভর্ টমাস িম্বলম্বের্, "করদাতাপদর উের আন্টথথক বো া না সন্টরপে গ্রুমমযান 
বনৌোন্টহনীর প্ল্াম েন্টরষ্কার করার েনয দশপকর ের দশক ধপর চলা প্রপচষ্টাে এটি একটি যুগািকারী 



 

 

ন্টেেে। ন্টনউইেকথ  বস্টট DEC এর ঐন্টতহান্টসক েপন্দােস্ত েন্টরষ্কার-েন্টরেন্নতার প্রপচষ্টা ত্বরান্টন্বত 
করপে, আমাপদর অযাকুইফারপদর রক্ষা করপে এেং আমাপদর স্থানীে ন্টডন্টিক্টগুন্টলপক এই প্রন্টিোটি 
এন্টগপে চলপত সহােতা করার েনয গুরুত্বেূণথ তহন্টেল সরেরাহ করপে। আগামী প্রেপের েনয 
আমাপদর বস্টপটর মূলযোন োনীে োন্টন সম্পদ রক্ষাে তাপদর বনতৃপত্বর েনয, এেং েন্টরষ্কার লং 
আইলযান্ডোসীপদর প্রতযান্টশত প্রােয প্রদাপনর েনয আন্টম গভনথর কুওপমা এেং DEC এর প্রশংসা 
করন্টে।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ জর্ বমকুবলর্ িম্বলর্, "একেন বেথপেপের োন্টসন্দা এেং ন্টযন্টন নথথপরাে 
গ্রুমমযান/বনন্টভ প্ল্াম েন্টরষ্কাপরর েপক্ষ সংস্কারক কপরপেন, আন্টম খনু্টশ বয েন্টরষ্কাপরর প্রথম েদপক্ষে 
শুরু হপে এেং যারা দােী তারা এই েন্টরষ্কাপরর কাপে অেদান রাখপে। আন্টম আমার ন্টনেথাচনী 
এলাকার েক্ষ বথপক অগ্রগন্টত েযথপেক্ষণ এেং সমথথক অেযাহত থাকে।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ মাইম্বকল বকউবসক িম্বলর্, "আন্টম আনন্টন্দত বয লং দ্বীেোসীরা নথথরুে গ্রুমমযান 
প্লুপমর ভোেহ দষূপণর েযাোপর ন্টকেুটা নযােন্টেচার বদখপত োপে। DEC এেং মান্টকথ ন বনৌোন্টহনীর 
মপধয 410 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলাপরর এই যুগািকারী সমপ াতা চুন্টক্ত রচনার েনয এেং গ্রুমমযান 
আমাপদর োনীে েল এেং বগ্রট সাউথ বে-এর হাইড্রন্টলক দষূণ দ্রুত েন্টরষ্কার করার োশাোন্টশ 
প্রপোেনীে কমথসংস্থান সনৃ্টষ্টর েনয আন্টম গভনথরপক ধনযোদ োনাই। উেরন্তু, োন্টনর কূে এেং 
অযাকুইফার েন্টরষ্কার করার খরচ অফপসট করার েনয আমাপদর সম্প্রদাপের ক্ষন্টতর েনয নথথরুে 
গ্রুমমযান 104 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলার প্রদান করপে। এটা আমাপদর বস্টপটর েনয এেং সেপচপে 
গুরুত্বেূণথ, আমার বেলার োন্টসন্দাপদর েনয একটি ন্টেেে।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট এবিবকউটিভ লরা কারার্ িম্বলর্, "এই ঐন্টতহান্টসক প্রপচষ্টার েযাোপর গভনথর 
কুওপমার বনতৃত্বপক আমরা সাধুোদ োনাই। এটি একটি যুগািকারী চুন্টক্ত যা লং আইলযাপন্ডর প্রপতযক 
োন্টসন্দার উদযােন করা উন্টচত। নাসাউ কাউন্টি বফডাপরল এেং বস্টট সরকাপরর সাপথ বযৌথভাপে 
কাে করপে যাপত এই েসন্টত তহন্টেল সোর েনয েন্টরষ্কার এেং ন্টনরােদ োনীে োন্টন সরেরাহ 
করপত েযেহার করা হে।"  
  
অম্বয়োর নি টাউম্বর্র সুপারভাইজার নজাম্বসফ সালাবদম্বর্া িম্বলর্, "এই চুন্টক্তটি ফলপ্রসূ হপত বদপখ 
আমরা আনন্টন্দত। ন্টিসমাস তাড়াতান্টড় অপেস্টার বে শহপরর োন্টসন্দাপদর কাপে আপস। আন্টম 
অতযি আনন্টন্দত বয েেপরর েহু েেপরর কাে এেং সহপযান্টগতার ফলশ্রুন্টতপত বেথপেে, দন্টক্ষণ 
ফান্টমথংপডল এেং মযাসাপেকুো দী থশ্বাস োন্টড়পে ন্টনুঃশ্বাস বফপলপে বয েন্টরপেশগত প্রন্টতকার হপে এেং 
গভনথর কুওপমা গ্রুমমযান ও বনৌোন্টহনীপক এই েন্টরষ্কার-েন্টরেন্নতার েনয অথথ প্রদান করপত োধয 
কপরপে। আমার প্রশাসন কখনই েন্টরপেশেন্থী নীন্টতর েপক্ষ কথা কতা েলা েন্ধ করপে না যা এই 
প্রন্টিো শুরু কপরন্টেল এেং এই সাম্প্রন্টতক সাফপলযর বনতৃত্ব ন্টদপেন্টেল।"  
 
েন্টরষ্কার োন্টনপত 3.5 ন্টেন্টলেন মান্টকথ ন ডলার ন্টেন্টনপোগ কপর, গভনথর কুওপমা ন্টনউ ইেপকথ র োনীে 
েপলর সুরক্ষাপক সপেথাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টদপেপেন। লং আইলযান্ড তার একমাত্র অযাকুইফাপরর উেপর 
ন্টনভথ রশীল হওোে, এই অঞ্চলটি গভনথপরর উপদযাগ সমূপহর বকপে রপেপে যার মপধয রপেপে, বে 



 

 

োপকথ র েেথ য তরল েন্টরপশাধন বকেটি বমরামত ও মেেুত করপত 800 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলাপররও 
বেন্টশ বস্টট ও বফডাপরল তহন্টেল, এোড়াও রপেপে বে োকথ  সুপেেপক ওপেস্টানথ বে বথপক ন্টসডার 
ন্টিক ন্টনগথমন েপথর ন্টদপক সন্টরপে বদো, একসমপে লং আইলযাপন্ডর েলাশপে প্রচুর েন্টরমাপণ থাকা 
বশলন্টফস েনুরুোরকপল্প 10 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলার েরাে, 6 ন্টমন্টলেন মান্টকথ ন ডলাপরর লং 
আইলযান্ড ভূগভথ স্থ োন্টনর গপেষণা এেং লং আইলযাপন্ডর সমস্ত েে লযান্ডন্টফপলর একটি সামন্টগ্রক 
ভূগভথ স্থ োন্টনর প্রভাে অনসুন্ধাপনর ন্টনপদথশনা প্রদান করা।  
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